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A Művelődési és Oktatási Bizottság 2010. szeptember 22-én, 
 du: 13.00 órakor a Városháza Dísztermében  

megtartott bizottsági ülésről 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
34/2010. (IX. 22.) MOB hat. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön- 
     kormányzati Felsőoktatási Önkormányzati Ösz- 
     töndíjpályázathoz 
35/2010. (IX. 22.) MOB hat. A Fekete István Általános Iskola pedagógiai  
     programja módosításának jóváhagyása 
36/2010. (IX. 22.) MOB hat. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő- 
     testülete és Felsőlajos Község Önkormányzatának 
     Képviselő-testülete között közoktatási feladatok 
     ellátására létrejött Intézményfenntartó társulási 
     megállapodás módosítása 
37/2010. (IX. 22.) MOB hat. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 
     és Bölcsőde maximális csoport létszám túllépésé- 
     nek engedélyezése 
38/2010. (IX. 22.) MOB hat. A nevelési tanácsadás pszichológiai feladatellátá-
     sának státuszfejlesztése 
39/2010. (IX. 22.) MOB hat. Fekete István Általános Iskola és Kollégium  
     maximális osztálylétszám túllépésének engedélye- 
     zése 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: A Művelődési és Oktatási Bizottság 2010. szeptember 22-én, du: 13.00  
                órakor a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésről 
 
Jelen vannak: Dr. Cserényi Péterné  bizottság elnöke 
   Nagy Erzsébet   bizottság tagja 
   Kocsis Györgyné   bizottság tagja 
   Nagyszabóné Borbély Ella  bizottság tagja 
   Guti Istvánné    bizottság tagja 
 
Dr. Csire Gézáné és Oláh Attila bizottsági tagok bejelentéssel vannak távol az ülésről 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Gazdag Judit jogi referens 
      Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
      Veszelszkiné Nagy Erika Fekete István Ált. 
      Iskola és Kollégium tagintézményvez. 
      Osbáth Barna Fekete István Ált. Iskola és 
      Kollégium igazgató 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert a 7 fő bizottsági tagból 5 fő van jelen. A meghívót 
mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt ismertek. 
Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont 
tárgyalására javaslata.  
Amennyiben nincs, nekem lenne javaslatom 6./ napirendi pontként az egyebek 
felvételére. 
Kérdezem, hogy aki a meghívó szerinti naprendi pontokat elfogadja az „Egyebek” 
témakör kiegészítésével, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
napirendi pontokat fogadta el: 
 
Napirendi pontok:       Előterjesztő: 
 
1./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztön- Basky András 
      díjpályázathoz       polgármester 
2./ Fekete István Általános Iskola pedagógiai programja Basky András 
     módosításának jóváhagyása     polgármester 
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3./ Lajosmizse város Önkormányzatának Képviselő-  Basky András 
     testülete és Felsőlajos Község Önkormányzatának   polgármester 
     Képviselő-testülete között közoktatási feladatok ellá- 
     tására létrejött Intézményfenntartó társulási megállapo- 
     dás módosítása 
4./ A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Basky András 
     Bölcsőde maximális csoport létszám túllépésének enge- polgármester 
     délyezése 
5./ A nevelési tanácsadás pszichológusi feladata ellátásá- Basky András 
      nak státuszfejlesztése      polgármester 
6./ Egyebek 
 
 
1./ Napirendi pont 
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Hagyomány Lajosmizse város életében, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében támogatja az arra rászoruló felsőoktatási 
intézményben (főiskola, egyetem) tanuló gyermekeket. A pályázati kiírás változatlan. 
Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e a napirendi ponthoz? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom az előterjesztés határozat-tervezetében 
foglaltakat. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
34/2010. (IX. 22.) MOB hat. 
Csatlakozás a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz 

HATÁROZAT 
 
   A Művelődési és Oktatási Bizottság a Bursa Hungarica  
                       Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás  
                       vonatkozásában elfogadja  az előterjesztés határozat- tervezetében  
                       foglaltakat, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő- 
                       testületnek.  
    Határidő: 2010. szeptember 22. 
   Felelős:     A bizottság 
 
2./ Napirendi pont 
Fekete István Általános Iskola pedagógiai programja módosításának jóváhagyása 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Felkérem Osbáth Barna igazgató Urat, hogy mondja el az iskola pedagógiai 
programjának módosítási javaslatát. 
Osbáth Barna Fekete István Általános Iskola igazgatója 
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Szeretnénk a pedagógiai program szakértő igénybe vétele nélküli módosítását. Az új 
oktatási rendszer már erről a tanévtől visszaállítja a szöveges értékelést, az 
évfolyamismétlést, s az osztályozás nem felmenő rendszerben történő bevezetését. 
December 31-ig kell a pedagógiai programot átdolgozni, a végrehajtandó változásokat 
azonnal be lehet vezetni. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Köszönöm. Kérem Veszelszkiné Nagy Erikát, hogy adjon tájékoztatást a kollégium 
vonatkozásában a pedagógiai program módosításáról.  
Veszelszkiné Nagy Erika megbízott tagintézményvezető 
Módosításra került a Kollégiumi nevelés országos alapprogramja című fejezet. A 6.2-
6.00 alpontok átkerültek a 8. fejezetbe, melynek címe „Kollégiumi foglalkozások 
keretprogram terve”. 
Új fejezetként került be: 7. fejezet: A kollégiumi nevelés minősége, eredményessége. 
8. fejezet: a kollégiumi foglalkozások keretprogram terve. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Meg kell jegyeznem, hogy nagy szükség van Lajosmizsén a kollégiumra. Kérdezem, 
hogy a bizottság tagjainak van-e véleménye? 
Kocsis Györgyné bizottsági tag (óvodavezető) 
Örömünket szeretnénk kifejezni, hogy Csendes Éva programjai is benne vannak a 
programban és ezzel az óvodás gyermekekre is gondoltak. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
A határozat-tervezetben külön nem látom a kollégium pedagógiai programját. 
Osbáth Barna Fekete István Ált. Iskola igazgatója 
Átfogóan értékeljük. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Köszönöm. Van-e még kérdés, vélemény, hozzászólás a napirendhez? Amennyiben 
nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki a Fekete István Általános Iskola pedagógiai programja módosítását elfogadja, 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztés határozat-tervezetében 
foglaltak szerinti a Képviselő-testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
35/2010. (IX. 22.) MOB hat. 
A Fekete István Általános Iskola pedagógiai 
programja módosításának jóváhagyása 
 

HATÁROZAT 
 
   A Művelődési és Oktatási Bizottság a Fekete István Általános 
   Iskola pedagógiai programjának módosítását elfogadja, megtár- 
   gyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztés határozat-terve- 
   zete szerint. 
   Határidő: 2010. szeptember 23. 
   Felelős:     A bizottság 
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3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Felsőlajos Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete között közoktatási feladatok ellátásra 
létrejött Intézményfenntartó társulási megállapodás módosítása 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Dr. Gazdag Judit készítette az anyagot, kérdezem, hogy van-e az anyaggal 
kapcsolatban hozzáűznivalója? 
Dr. Gazdag Judit jogi referens 
Nincs hozzáfűznivalóm, az anyag tartalmaz minden fontos dolgot. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
A bizottság tagjainak van-e kérdése, véleménye, észrevétele a napirendhez? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselőt-testülete és Felsőlajos Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete között közoktatási feladatok ellátására létrejött Intézményfenntartó 
társulási megállapodás módosítását elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja 
a Képviselő-testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
36/2010. (IX. 22.) MOB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
és Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
között közoktatási feladatok ellátásra létrejött  
Intézményfenntartó társulási megállapodás módosítása 

HATÁROZAT 
 
  A Művelődési és Oktatási Bizottság Lajosmizse Város Önkormányzatá.- 
  nak Képviselő-testülete és Felsőlajos Község Önkormányzatának Képvi- 
  selő-testülete között közoktatási feladatok ellátására létrejött Intézmény- 
  fenntartó társulási megállapodás módosítását elfogadja, megtárgyalásra 
  és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés határo- 
  zat-tervezetében foglaltak szerint. 
  Határidő: 2010. szeptember 23. 
  Felelős:     A bizottság 
 
4./ Napirendi pont 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde maximális csoport 
létszám túllépésének engedélyezése 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
A kiosztott anyaggal kapcsolatban van-e hozzáfűznivaló? 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
A normatíva igénylés szempontjából szükséges ezt a létszámot meglépni Lajosmizsén 
359-en kezdtük az évet, Felsőlajoson 57 fővel. A csoportok számított létszámát lehet 
látni a táblázatokból. 5 lajosmizsei csoport van és egy felsőlajosi csoport. Várólistán 
van 22 kisgyermek, akiket nem tudtunk felvenni. Jövőre, ha meglesz a bölcsőde, az 
segít ezen a problémán, mert ezek a gyermekek azok, akiket nem tudtunk felvenni, 
mert ők bölcsődés korosztály. 
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Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a 
kérdést. Aki a határozat-tervezetben foglaltakkal egyetért, elfogadásra javasolja a 
Képviselőt-testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
37/2010. (IX. 22.) MOB hat. 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos  
Óvoda és Bölcsőde maximális csoport létszám  
túllépésének engedélyezése 

HATÁROZAT 
 
  A Művelődési és Oktatási Bizottság a Meserét Lajosmizsei Napközi  
                      Otthonos Óvoda és Bölcsőde maximális csoport létszám túllépésének  
                      engedélyezésére vonatkozóan elfogadja az előterjesztés határozat-    
                      tervezetében foglaltakat, javasolja a Képviselő-testületnek  
                      megtárgyalásra és elfogadásra. 
  Határidő: 2010. szeptember 23. 
  Felelős:     A bizottság 
 
5./ Napirendi pont 
A nevelési tanácsadás pszichológiai feladatellátásának státuszfejlesztése 
Dr. Csérnyi Péterné MOB elnök 
Felkérem Basky András polgármester Urat, hogy mondjon e napirenddel kapcsolatban 
tájékoztatást. 
Basky András polgármester 
Erről a napirendi pontról már döntöttünk az elmúlt alkalommal. Ezt kell elfogadni, 
hogy egy hónappal később indul a pszichológusi státusz. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e a napirendhez kérdés? Amennyiben nincs, 
szavazásra teszem fel a kérdést. Aki a határozat-tervezetben foglaltakat elfogadja, 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselőt-testületnek, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
38/2010. (IX. 22.) MOB hat, 
A nevelési tanácsadás pszichológiai  
feladatellátásának státuszfejlesztése 

HATÁROZAT 
 
   A Művelődési és Oktatási Bizottság a nevelési tanácsadás 
   pszichológiai feladatellátásának státuszfejlesztésére vonat- 
   kozóan elfogadja az előterjesztés határozat-tervezetét, meg- 
   tárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
   Határidő: 2010. szeptember 23. 
   Felelős:     A bizottság 
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5./ Egyebek 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
E napirend keretében szeretném, ha megtárgyalásra kerülne „A tulajdonosi 
hozzájárulás a Fekete István Általános Iskola udvarának felújításához” című napirend. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság 5 
igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – elfogadta, az említett 
napirendi pont tárgyalását. 
 
- Tulajdonosi hozzájárulás a Fekete István Általános Iskola udvarának         
   felújításához 
   Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
   Meg szeretném kérni Osbáth Barna igazgató Urat, hogy számoljon be az   
   eseményekről. 
Osbáth Barna Fekete István Általános Iskola és Kollégium igazgatója 
Ahogy az anyagból is látszik, a Gyermekekért Plusz alapítvány - a fő szervezet - és az 
intézmény közös döntése az, hogy az alapítvány jelentős támogatásával az intézmény 
hátsó udvar része kerüljön felújításra. Fő szempontok a biztonságosabbá és 
esztétikusabbá tétel. 
A gépjármű forgalom és a gyalogos forgalom nincs elválasztva egymástól. 
Probléma, hogy az udvari betontér balesetveszélyes.  A tervezett átalakítások 
megoldották a gépjármű forgalom és a személyi forgalom teljes mértékű elválasztását. 
Lehetőség van a gyermekek kerékpárjának biztonságos tárolására, a régi épület 
térköves felújítására, a csapadékvíz elvezetésére, a kerékpártárolóknál hátul a 
szikkasztó gödör kialakítására. A környezet kellemes formát ad. A ping-pong asztalon 
változtatunk, esztétikus lesz. Ennek költsége igen komoly, ami nem áll rendelkezésre, 
de számba vettük azokat a lehetőségeket is, amit a szülők, a dolgozóink, kollégáink, 
közhasznú dolgozók segítségével el tudunk végeztetni, így sikerült a bekerülési 
összeget olyan szintre levinni, ami a megvalósítást nem akadályozhatja. Most ősszel 
néhány apróságot szeretnénk elvégeztetni, ami nem emészt fel költséget. Ahhoz kérjük 
az önkormányzat beleegyezését, hogy ezek a munkálatok végbemehessenek. Pénzt 
nem kérek hozzá, azt kérem, hogy az önkormányzat a következő költségvetésében a 
lehetőségeihez képest támogassa ezt a tervünket. Bízunk abban, hogy ez a terv valóra 
tud válni. 
Dr. Cserény Péterné MOB elnök 
Célszerű az iskolában az alacsony lombú fákat ültetni. 
Osbáth Barna Fekete István Általános Iskola és Kollégium igazgatója 
Ezt figyelembe vesszük. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Az iskola és a kollégium a beázásokkal hogyan áll? 
Osbáth Barna Fekete István Általános Iskola és Kollégium igazgatója 
Az étkező felújítása folyik, megnézzük, hogy a kollégium épületének tetőcserére 
szükséges-e. A nyáron a régi épületnek a teteje lemeztetős borítást kapott. Vannak még 
beázásaink, ezt tudtuk csökkenteni, de lesz még ilyen beázás a jövőben is. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Történik-e iskolán belüli bűnelkövetés (telefon elvétele a másik gyermektől, készpénz 
elvétel). 
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Osbáth Barna Fekete István Általános Iskola igazgatója 
Erről nekem bővebb tudomásom nincs, nem tudok arról, hogy ez komoly 
problémaként felmerült volna. 
Guti Istvánné Műv. ház igazgató 
A beázás folyamatos, legnagyobb probléma, hogy május óta várok egy alaposabb 
feltérképezést. A legszomorúbb tény, hogy az önkormányzati épületek között az egyik 
legfiatalabb építmény és mégis sok problémát okoz. 
Osbáth Barna Fekete István Általános Iskola igazgatója 
A Sportcsarnokban a parketta egyik része felpúposodott, a jövő hét elején rendbe lesz 
téve. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Köszönöm a tájékoztatásokat, e napirend keretében nem hozunk határozatot. 
 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Kérném a Fekete István Általános Iskola és Kollégium maximális osztálylétszám 
túllépésének engedélyezése című napirendi pont felvételét is. Aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – elfogadta a napirendi pont felvételét. 
- Fekete István Általános Iskola és Kollégium maximális osztálylétszám  
   túllépésének engedélyezése 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Az előterjesztést Gyurgyik Erzsébet vezetői referens készítette. Kérdezem az 
előterjesztőt, hogy van-e hozzáfűznivalója? 
Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
Nincs hozzáfűznivalóm az anyaghoz. 
Osbáth Barna Fekete István Általános Iskola és Kollégium igatója 
A számított létszámokkal túllépnénk a megengedett osztálylétszámokat. Minden 
osztály és kollégiumi csoport tekintetében indokolt a 20 %-al történő maximális 
osztálylétszám túllépés. 
Veszelszkiné Nagy Erika megbízott tagintézményvezető 
Folyik a beiratkozás. Szeptember elején több a létszám, ezért kérjük a kollégiumi 
csoportok tekintetében a 20 %-al történő maximális osztálylétszám túllépés 
engedélyezését. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban. Amennyiben nincs, 
szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki a Fekete István Általános Iskola és Kollégium maximális osztálylétszám 
túllépésének engedélyezése tárgyában elfogadja az előterjesztés határozat-tervezetét, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
39/2010. (IX. 22.) MOB hat. 
Fekete István Általános Iskola és  
Kollégium maximális osztálylétszám  
túllépésének engedélyezése 
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HATÁROZAT 
 
   A Művelődési és Oktatási Bizottság a Fekete István Általános 
   Iskola és Kollégium maximális osztálylétszám túllépésének en.- 
   gedélyezése vonatkozásában elfogadja az előterjesztés határozat- 
   tervezetében foglaltakat, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja 
   a Képviselő-testületnek. 
   Határidő: 2010. szeptember 23. 
   Felelős:     A bizottság 
 
 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
A régi Városháza épületével mi a helyzet? 
Basky András polgármester 
Visszavettük az épületet. Augusztus 20-án  kőzet kiállítást szeretnének. A kiállításra és 
az előkészítésre október 31-ig adom az engedélyt. Ehhez képest ott tartunk, hogy még 
mindig nincs előrelépés. Skultétiné Ibolya dolgozott ezen. Valaki úgy döntött, hogy 
október vége felé fog ez a kiállítás megnyílni 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Más egyéb kérdés, vélemény, hozzászólás van-e még? 
Amennyiben nincs, tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, s 
utolsó bizottsági ülésünk végéhez is, megköszönöm mindenkinek az elmúlt négy év 
munkáját, jó egészséget, és további jó munkát kívánok mindenkinek. 
Basky András polgármester 
Köszönöm Dr. Cserényi Péterné munkáját. Az oktatásügyet mindig fontosnak tartotta, 
részéről fogok számítani a későbbiekben is a munkájára. 
Köszönöm a bizottság tagjainak a munkáját is. A bizottság feladatát nagy létszámmal 
is el tudta látni. 
Köszönöm mindenkinek az elmúlt négy év munkáját. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Köszönöm polgármester Úr szavait, megköszönöm a jelenlevők részvételét, mai 
ülésünket ezennel berekesztem. 
 

K.mf. 
 

     Dr. Cserényi Péterné sk. 
      MOB elnök 

 
  Márton Györgyné sk. 
   jkv.vez. 
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